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بەخێربێیت بۆ
پەروەردەی ساوایی
و فێرکاریی پێش
سەرەتایی لە هێڵسنیک
دەلیلی ئاشنابوون بە پەروەردەی ساوایی بایس گرینگرتین شتەکان دەکات لە پەروەردەی ساوایی
و فێرکاریی پێش سەرەتاییدا .ئەم دەلیلە لە دەستپێکردین پەروەردەی ساواییدا یارمەیت تۆ و
منداڵەکەت دەدات .لە دەلیلەکەدا سەبارەت بە دەستپێکردین پەروەردەی ساوایی و ژیاین ڕۆژانە
زانیاریی کردەوەییت دەست دەکەوێت.
دەکرێت منداڵ لە پەروەردەی ساواییدا لە باخچەی ساوان بێت ،لە چاودێریی ڕۆژانەی خێزاین بێت
یانیش لە چاالکیە کراوەکاین باخچەکاین یاریکردن بێت.
گرینگە بۆ منداڵ کە لە پەروەردەی ساوایی بەشداری بکات .لە پەروەردەی ساواییدا منداڵەکە
دەرفەیت دەبێت یاری بکات ،بگەڕێت و پێکەوە لەگەڵ مندااڵین تر فێر بێت .کارەکەمان بەشێوەیەك
پالین بۆ دانراوە کە ،منداڵەکەت فێری شیت نوێ دەبێت و بایەخ دەدەین بە گەشەکردن و
خۆشگوزەرانیی .پالین پەروەردەی ساوایی
هێلسنیک پێڕەو دەکەین و کارەکانمان پالن بۆ دانراون و ئامانجیان هەیە ،پێویستیەکاین مندااڵن لە
چاو دەگریێت .کارمەنداین پەروەردەی ساوایی لە کارەکانیاندا مەشق و خوێندنیان کردووە   .
هەروەها پەروەردەی ساوایی مایف منداڵیشە .هەموو مندااڵن ساڵێك پێش گوێزانەوە بۆ قوتابخانە
لە فێرکاریی پێش سەرەتاییدا بەشداری دەکەن.
هیوادارم لەم دەلیلەدا زانیاریی گرینگتان دەست کەوێت .کارمەندەکانمان بە خۆشحاڵیەوە شیت
زیاترتان بۆ باس دەکەن.
بەگەرمی بەخێرهاتنتان دەکەین.
سەتو یارڤێنکاڵاڵس Satu Järvenkallas
سەرۆیک بەش
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شێوازە جیاجیا کاین
کاری پەروەردەی ساوایی
باخچەی ساوایان گشتیرتین شێوازی پەروەردەی ساواییە .لە باخچەکاین ساوایاندا بۆ هەر
منداڵێك گروویی مندااڵن پەیدا دەبێت .لە م دەلیلەدا زیاتر بایس کاری باخچەی ساوایان و
کارمەندەکاین دەکەین.
فێرکاریی پێش سەرەتایی  :هەموو مندااڵن لە تەمەین  ٦سااڵندا ،ساڵێك پێش دەستپێکردین
قوتابخانە بەشداری لە فێرکاریی پێش سەرەتایی دەکەن .لەم دەلیلەدا زیاتر بایس فێرکاریی پێش
سەرەتایی دەکەین.
چاودێریی ڕۆژانەی خێزاین چاودێریکردن و پەروەردەکردنێکە کە لە ماڵی چاودێری خێزانیدا ڕوو
دەدات .لە چاودێریی خێزانیدا لە یەك گرووپدا چوار منداڵ هەیە .لە باخچەی ساوایاین گرووپدا
دوو چاودێری ڕۆژانەی خێزاین کار دەکەن و ژمارەی مندااڵنیش هەشت کەسە .چاودێریی ڕۆژانەی
خێزاین بۆ مندااڵین تەمەن  ٤-١سااڵن پەسەند دەکرێت.
یانەکان بۆ مندااڵین تەمەن  ٤- ٢ساڵەی دانیشتووی هێلسینیک تەرخان کراون.
یانەکان لە باخچەکاین یاریکردن و هەندێک باخچەکاین ساوایان سەر بە شارەواین ڕێک دەخرێن و
بێبەرامبەرن .یانەکان بە ماوەی  ٤-١ڕۆژ لە حەوتوویەکدا نزیک بە  ٣-٢،٥کاتژمێر ،چاالکیان هەیە
لە باخچەکاین یاریکردندا چاالکیی هاوبەش هەیە بۆ مندااڵین بچووك و دایك و باوکانیان لە
کایت بەیانیاندا پێش سەعات  .١٢لە پاش نیوەڕواندا لە باخچەکاین یاریکردندا چاالیک بۆ قوتابیە
بچووکەکان ڕێك دەخرێت .دەکرێت لە ڕۆژاین هەفتەدا لە هەر سەعاتێك بێت لەگەڵ منداڵەکاندا
بچن بۆ شوێنەکاین باخچەی یاریکردن بۆ یاریکردن .هەروەها پەروەردەی ساوایی لە باخچەی
ساوایان و چاودێریی ڕۆژانەی خێزاین و فێرکاریی پێش سەرەتاییدا وەکو خزمەتێیک تایبەت
پێشکەش دەکرێت.

بەم شێوەیە داوا بۆ پەروەردەی
ساوایی پێشکەش دەکەیت
•

پێویستە لە سەرت بە الین کەمەوە  ٤مانگ بەر لە دەست پێکردین باخچەی ساوایان،
یانەکان و چاودێری ڕۆژانەی خێزاین ،داواکارییەکەت پێشکەش بکەیت.
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•

دەتوانیت داواکاری بۆ باخچەی ساوایان و چاودێری ڕۆژانەی خێزاین لە شاری هێلسینیک بە
هۆی ئینتێرنێتەوە و لە ڕێگەی خزمەتگوزاری (asti.hel.fi) Asti
پێشکەش بکەیت ،لە کایت پێویست دا ،سەبارەت بە فۆرمی داوکاری شوێنەکە ،ڕاوێژکاری
خزمەتگوزاری و پەروەردەی پێش قوتابخانە ،ڕێنمایی دەکەن.

 •دەتوانیت لە ئینتەرنێتدا بە ڕێگای سیستەمی کار جێبەجێکردین شارەوانیی هێڵسنیک
 (asiointi.hel.fi) داوا پیشکەش بکەیت بۆ فێرکاری پێش قوتابخانە.

•

•
•

لە کاتێک دا خۆت/خێزانت ژمارەی پێناسەی فینالندیتان نیە ،خۆت /خێزانت رەمزی
خزمەتگوزاری بانکتان نیە ،لەو کاتانەدا پڕکردنەوەی فۆرمی داخوازی بە هۆی ئینتێرنێتەوە بۆ
خۆت /خێزانەکەت ناکرێت ،یا ئەگەر لە کاتێکدا کەسێیک خێزانت زانیاریەکاین نەهێین کراوە،
دەتوانیت فۆرمی داواکاری بە کاغەز پڕکەیتەوە .لە سەرەتا دا فۆرمی داواکاریەکەت بە کاغەز
بە ناونیشاین ڕێنمایی خزمەتگوزاری فێرکاری پێش قوتابخانە،
Töysänkatu 2 D PL 51300, 00099شارەواین هێلسینیک بنێرە .هەروەها هەندێک
شوێین چاودێری لە پارکەکان فۆرمی داواکاری بە کاغەز وەردەگرن.
کاتێک کت و پڕ پێویستیت بە چاودێری ڕۆژانە بوو ،دەبێت بە زوترین کات فۆرمی داواکاری
شوێین چاودێری پێشکەش بکەیت ،بە درەنگرتین حالەتەوە ٢ ،حەوتوو پێش ئەوەی
منداڵەکە پێویسیت بە چاودێری بێت .دەبێت ،پێویسیت بە چاودێرییەکە بە جیا بسەملێنیت.
دەتوانیت ئەو شوێین باخچەی ساوایانەی کە هیواداریت ببێت لە فۆڕمەکەدا بنووسیت.
ئەگەر لەو شوێنانەی کە لە فۆڕمەکەدا نوورساون شوێین بەتاڵ نەبێت،
ئێمە نزیکرتین شوێین گونجاو پێشکەش دەکەین.

پەروەردەی ساوایی لە باخچەی ساوایان و چاودێریی ڕۆژانەی خێزانیدا بە پارەیە .پارەکە بەگوێرەی
دەستهایت سەرپەرشتاین منداڵەکە دیاری دەکرێت .هەروەها سەعاتەکاین چاودێری و ژمارەی
ئەنداماین خێزانەکەش کاریگەریی دەبێت بۆ سەر بڕی پارەکە .ئەگەر دەستهاتەکاین دایك و باوکەکە
بچووك بوون ،پەروەردەی ساوایی بە خۆڕایی دەبێت .پەروەردەی ساوایاین مندااڵین تەمەن ٥
ساڵآن و فێرکاریی پێش سەرەتاییی مندااڵین تەمەن  ٦سااڵن بۆ  ٤سەعات لە ڕۆژێکدا بە خۆڕاییە.
هەروەها یانەکاین چاالکیی یاریکردنیش بە پارەن.
سەبارەت بە فۆڕمی داواکە زانیاری وردترت لە hel.fi
و ڕینمایی خزمەتگوزاری چاودێری ڕۆژانە یا کارمەندی سۆشیال دەست دەکەوێت.
)(hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/paivahoito/yksityinen-paivahoito/
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گرووپەکاین مندااڵین باخچەی
ساوایان و کارمەندەکان
لە باخچەی ساوایان چەندین گروویپ مندااڵین جیاجیا هەیە کە مندااڵین تەمەن جیاجیا لە خۆ
دەگرن .لە گرووپێکدا دەکرێت بە کۆی گشیت  ٢١ - ٨منداڵ هەبێت بەپێی تەمەنەکان.
بەڕێوەبەری باخچەی ساوایان بەرپریس کارەکاین باخچەی ساوایانە .ئەگەر پرسیارێکتان سەبارەت
بە کارمەندەکان یان ڕێنمایی و کارەکاین باخچەی ساوایان هەبوو دەتوانن لەو برپسن .مامۆستای
پەروەردەی ساوایی بەرپرسە لەو چاالکییانەی کە بەرەو ئامانج ئاراستە دەکرێن .مامۆستایاین
پەروەردەی ساوایی و دایەنەکاین مندااڵن پێکەوە چاوەدێریی خۆشگوزەرانیی گروویپ مندااڵن و
بەرنامەی ڕۆژ دەکەن.
هەروەها دەکرێت لە باخچەی ساوایاندا یارمەتیدەریش کار بکات یان مامۆستای تایبەتمەند یان
مامۆستای فینلەندی وەکو زماین دووەمی پەروەردەی ساوایی بەبەردەوامی سەرداین بکەن .لە
هەندێك باخچەی ساوایاندا ڕێنماییدەری فرەزماین کار دەکات .ڕێنماییدەری فرەزماین یارمەیت
منداڵ دەدات بۆ ئاشنابوون بە مندااڵین تر و چاالکیەکاین باخچەی ساوایان بە زماین دایکیی
خۆیان .یەکێك لە ئەرکە گرینگەکاین ڕێنماییدەری فرەزماین پاڵپشتیکردین هاوکاریی نێوان ماڵ
و باخچەی ساوایانە .کاتێك کە دەرفەیت بەکارهێناین زماین خۆیی هەبێت بۆ ڕوونکردنەوەی
بابەتەکان هاوکاریش ئاسانرت دەبێت.
ناوی کارمەندەکان و زانیارییەکاین پەیوەندیکردن بە باخچەی ساوایانەوە لە نامیلکەی زانیاریەکان
و تابلۆی ئاگاداریەکاندا ڕادەگەیەنرێن.
هەروەها لە باخچەی ساوایاندا کارمەنداین بواری خۆرایک و پاککردنەوەش کار دەکەن.
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بەرنامەی ڕۆژی باخچەی ساوایان
لە کایت دەستپێکردین باخچەی ساوایاین منداڵەکەتاندا زانیاریی وردترتان یپ دەدرێت سەبارەت بە
بەرنامەی ڕۆژی باخچەی ساوایان.

نموونە بۆ گوزەراین ڕۆژ:
سەعات  ٨:٣٠ – ٦:١٥مندااڵن دەگەنە باخچەی ساوایان ،گەمە دەکەن ،یاری دەکەن ،تەماشای
کتێب دەکەن ،گوێ لە مۆسیقا دەگرن
سەعات  ٨:٠٠ناین بەیاین دەدرێت بە منداڵەکان
سەعات  ١١:٠٠ – ٨:٣٠چوونە دەرەوە ،یاریکردن و چاالکیی تری پالن بۆ دانراو
سەعات  ١١:٠٠ناین نیوەڕۆ بە مندااڵن دەدرێت ،دوای ئەوەش منداڵەکان دەچن بۆ پشووی ڕۆژ
سەعات  ١٤:٠٠سووکە خواردین پاش نیوەڕۆ دەدرێت بە مندااڵن
سەعات  ١٧:٠٠ – ١٤:٣٠چاالکیی پالن بۆ دانراو ،یاریکردن و چوونە دەرەوە
کارمەندەکان لەگەڵ منداڵەکەدا لە هەموو بارودۆخەکاین ڕۆژدا ئامادەن .کارمەندەکان ئاگایان
لە منداڵەکەت دەبێت و یارمەتیی دەدەن لەوە تێ بگات کە دواتر چی دەکەن ،ئەگەر زماین
فینلەندی بۆ مندڵەکە شتێیک نوێی نامۆ بێت .لە بارودۆخە جیاجیاکاین ڕۆژی باخچەی ساوایاندا
)بۆ نموونە ،نانخواردن ،چوونە دەرەوە ،پشووی ڕۆژ( و ئینجا دوای ئەوانەش چی تر دەکەن،
کارمەندەکان بۆ نموونە بە یارمەتیی کاریت وێنە بایس دەکەن.
لە شوێین گرووپەکەدا ڕوونکردنەوەی وێنەیی ریتمی کردەوەکاین ڕۆژ لە بەرچاو دانراوە کە ڕۆژی
باخچەی ساوایاین لێ پێك دێت.
کارمەندی گرووپەکە بە دەفتەری هەفتە یانیش لەسەر تابلۆی ئاگاداریەکان بەشێوەیەیک وردتر بۆ
سەرپەرشتاین منداڵ بایس ئەوە دەکات کە چی کار و چاالکیەك ڕێك دەخەن ،چی جۆرە یارییەك
دەکەن و چی شتگەلێك لە گرووپەکەدا فێریان دەکەن.

سەبارەت بە گەشت و سەیرانکردن و خشتەی کاتەکاین بە
کورتەنامە ئا گاداری سەر پەرشتان دەکەینەوە
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8.00

6.15-8.30

ناین بەیاین بە مندااڵن دەدرێت

مندااڵن دێن بۆ باخچەی ساوایان
گەمە دەکەن ،یاری دەکەن ،تەماشای
کتێب دەکەن و گوێ لە مۆسیقا دەگرن

8.30-11.00

11.00

چوونەدەرەوە ،یاری چاالکیی
تری پالن بۆ دانراو.

ناین نیوەڕۆ دەدرێت بە مندااڵن ،دوای
ئەوەش مندااڵن دەچن بۆ پشووی ڕۆژ.

14.00

14.30-17.00

سووکە خواردین پاش نیوەڕۆ
دەدرێت بە مندااڵن.

چاالکیی پالن بۆ دانراو ،یاری و
چوونە دەرەوە
9

کاتێك کە منداڵ لە باخچەی ساوایان
دەست پێ دەکات
دەستپێکردین باخچەی ساوایان شتێیک نوێی و خروشێنەرە بۆ منداڵەکە و خێزانەکە .گرینگە کە
لە نێوان کارمەنداین باخچەی ساوایان و سەرپەرشتان متمانە هەبێت .لەو کاتەدا منداڵەکەش
هەست بە ئەمان دەکات .کارمەندان بەرپرسیارێتیی نەدرکاندین قسەیان هەیە .ئەو قسە و
باسەی کە بە متمانەوە لە نێوان سەرپەرشت و کارمەندان دەکرێت هەرگزی بۆ سەرپەرشتاین تر
باس ناکرێن.
بڕیاری شوێین باخچەی ساوایان بە نامە بۆتان دێت .لە دوای بڕیارەکە کارمەنداین باخچەی
ساوایان پەیوەندیتان پێوە دەکەن و لەگەڵتان ڕێك دەکەون لەسەر کاتێك بۆ ئاشنابوون و
گفتوگۆی دەستپێکردن .لە گفتوگۆی دەستپێکردندا کارمەندان بایس کار و کردەوەکاین باخچەی
ساوایان و ریتمی ڕۆژانە و ئەوەتان بۆ دەکەن کە چی جۆرە پێداویستیەك (جلوبەرگ ،پێاڵو،
داییب) منداڵەکە لە باخچەی ساوایان پێویسیت دەبێت ،هەروەها ئامانجە سەرکیەکاین کار و
کردەوەکاین باخچەی ساوایان چنی.
لە گفتوگۆی دەستپێکردندا دەتوانن سەبارەت بە بابەتەکاین باخچەی ساوایان و دەستپێکردن
پرسیار بکەن .لە گفتوگۆکەدا بایس ئەو شتانە دەکرێت کە بۆ منداڵەکە گرینگن و کە شتێیک
باشە ئەگەر لە باخچەی ساوایاندا ئەو شتانە بزانن .ئەم جۆرە شتانە بۆ نموونە بریتنی لە زماین
ماڵەوەی منداڵەکە ،خوشك و براکاین و پارێزی خواردەمەین و ئەو شتانەی پەیوەندییان بە
تەندروستیەوە هەیە .لە گفتوگۆی دەستپێکردندا ئەگەر لەگەڵ سەرپەرشتیاری منداڵەکە زماین
هاوبەش نەبێت وەرگێڕی زمان بەکاردەهێرنێت.
خویل ئاشنابوون پێنج ڕۆژە .منداڵەکە لە چەند ڕۆژێکدا پێکەوە لەگەڵ خۆتان ئاشنای باخچەی
ساوایانەکە دەبێت .لەهەمان کاتدا ئەوەش دەبینن کە ڕۆژی باخچەی ساوایاین منداڵەکە چۆنە
و هەموو ئەو شتانەی کە ڕوو دەدەن چنی و دەتوانن لە مالەوەش لەگەڵ منداڵەکە قسە لەسەر
باخچەی ساوایان بکەن .دوابەدوای ئاشنابووین هاوبەش ،دەکرێت ڕاهێناین مانەوە لە باخچەی
ساوایان بەو شێوەیە بکرێت کە لە سەرەتادا مانەوەکە کەمێك کورتخایەن بێت.
کاتێك کە سەر لە بەیاین مندالەکە دەهێنیت بۆ باخچەی ساوایان ،کارمەند منداڵەکەت لێ
وەردەگرێت .لەوانەیە کاتێك کە منداڵەکە لە باخچەی ساوایاندا دەمێنێتەوە بگرێت و برییی داییك
یان باویک بکات .باشرت وایە بە منداڵەکە بڵێیت ئێستاکە ئەڕۆیت و کەمێیک تر دەگەڕێیتەوە.
کارمەنداین باخچەی ساوایان هیچ کاتێك منداڵەکە بەتەنیا جێ ناهێڵن.
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ئاشنابووین مالیك و دەستپێکردین
باخچەی ساوایان
مالییک تەمەن  ٢سااڵن دەست دەکات بە باخچەی ساوایاین سینیڤوەککۆ لە گروویپ تاپێرۆ.
مالیك هێشتا فینلەندی نازانێت و باخچەی ساوایانیش وەکو ژینگەیەك شوێنێیک نامۆیە بۆ
ئەو .مامۆستای فێرکاریی ساوایی تەلەفۆین کردووە بۆ سەرپەرشتیارەکەی مالیك و گفتوگۆی
دەستپێکردنەکەیان ئەنجام داوە .مالیك لەگەڵ دایکیدا پێکەوە هاتبوون بۆ ئاشنابوون بە
باخچەی ساوایانەکە .لە ماوەی خویل ئاشنابووندا کە پێنج ڕۆژی خایاند دایکەکە بەو شێوەیە
لەگەڵ مالیك لە باخچەی ساوایان بوو کە لە دەستپێیک هەفتەکەدا لەکایت چوونە دەرەوەی
گروویپ باخچەی ساوایانەکەدا لەوێ بوون ،لە ناوەندی هەفتەکەدا لە دوای چوونە دەرەوە لە
یارییەکاین ماڵەوەش لەگەڵذا بوون و لە کایت کۆتایی هەفتەکەشدا لە نانخواردنیش بەشدارییان
دەکرد.
ئامادەبووین دایکەکە مالییک ئارام دەکاتەوە و وای لێ دەکات کە بە ئارامی ئاشنای ژینگەی
باخچەی ساوایانەکە بێت لەکاتێکدا کە دەزانێت لەو بارودۆخە تازەیەدا داییک لەوێیە .کارمەنداین
باخچەی ساوایان شوێنەکاین باخچەی ساوایاین پێشاین مالیك و داییک داوە ،هەروەها شوێین
نانخواردن و شوێین پشووداین مالیك و شوێنەکاین هەڵواسیین جلوبەرگەکاین پێشان داون.
لەم هەفتەیەدا مالیك لە ڕۆژی دەوامی باخچەی ساوایانەکەیدا بەتەنیا لە باخچەی ساوایان
دەمێنێتەوە.
مالیك یەکەمنی ڕۆژی باخچەی ساوایاین تێپەڕاند .مالیك سەر لەبەیاین کاتێك کە داییک ڕۆیشت
کەمێك گریا .مامۆستای پەروەردەی ساوایی (لێێنا  )Leenaدڵی مالییک داوەتەوە و مالییک
گرتووەتە باوەش .پێکەوە تەماشای وێنەی ئاژەاڵنیان کردووە لە کتێبەکەدا .لێێنا بەستەیەك
وێنەی جۆراوجۆری پێیە کە باس لە ژیاین ڕۆژانەی باخچەی ساوایان دەکەن و پێشاین مالییک داوە
کە ئەمجا چی ڕوو دەدات .خواردنەکەی ئەمڕۆیان مایس و پەلوولەی پەتاتە بووە .لە چوونە
دەرەوەی پاش نیوەڕۆدا مالیك لە ناو سندوقە ملەکەدا پێکەوە لەگەڵ مندااڵین تر بە سەیارە یاری
کردووە .کاتێك بیین داییک هاتووە بۆ بردنەوەی بە خۆشحاڵیەوە قژیاندی .بەڕاسیت ڕۆژێیک
خۆش بوو!

ڕۆژێیک خۆش بوو.
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هاوکاریی ماڵ و باخچەی ساوایان.
هاوکاریی ماڵ و باخچەی ساوایان هەمیشە لە سوودی منداڵدایە .بەخێرهاتنتان دەکەین بۆ
بەشداریکردنتان لە کاری پەروەردەی ساواییدا .هەروەها دەتوانن پێکەوە لەگەڵ کارمەندان
و مناڵەکان لە پالن داڕشتین کارەکان و گەشەپێدان بەشداری بکەن .بەشێوەیەیک مونتەزەم
ڕاپرسیی نەفەرەکان جێبەجێ دەکەین و سەبارەت بەوە بە جیاواز ئاگاداری دەدەین .بە
وەاڵمدانەوەی ڕاپرسییەکە بواری ئەوەتان هەیە بایس ئەوە بکەن کە بەڕای ئێوە بەچی شێوەیەك
پەروەردەی ساوایی سەرکەوتوو دەبێت.
بۆ هەر منداڵێك پالین پەروەردەی ساوایی دادەنێنی (کورتکراوەی  )vasuمامۆستای پەروەردەی
ساوایی لەگەڵ ئێوە و منداڵەکەتان گفتوگوی پەروەردی ساوایی ئەنجام دەدات ،کە تیایدا بری لەوە
دەکرێتەوە منداڵەکە حەزی لە چی بابەتێك هەیە ،چی شتێك خۆیش بە منداڵەکە دەبەخشێت و
ئایا گرووپەکەدا خۆشحاڵە .لە گفتوگۆدا ئەگەر پێویست بکات وەرگێڕ بەکار دەهێننی.
مامۆستاکە لە پالنەکەدا ئەوە دەنووسێت کە ،لە باخچەی ساوایاندا چۆن کار دەکرێت بۆ
باشکردین گەشەکردن و فێربووین منداڵەکە و چۆن گەشە دەدرێت بە بەهرەی زمانەواین
منداڵەکە .لە کردەواکاندا کولتوور و پێشینەی بریوباوەڕ
(ئاینی)ی منداڵەکە لە چاو دەگریێت.
ساڵی جارێك و هەر کاتێکیش پێویست بکات پێکەوە لەگەڵ منداڵەکە و سەرپەرشتیارەکەی
بەدیهاتین پالنەکە هەڵدەسەنگێننی و کەمییەکاین پڕ دەکەینەوە .پەروەردەی ساوایی لەسەر
بنەمای پالین پەروەردەی ساوایی دەبێت.
ئامانجەکاین پەروەردەی ساوایی و کارەکاین پالین پەروەردەی ساوایی و یاسای پەروەردەی ساوایی
ئاراستەی دەکات.
لە یاسای پەروەردەی ساواییدا وتراوە کە ،پێویستە پەروەردەی ساوایی بۆ هەموو مندااڵن
یەکسان و بەرابەر بێت .پێویستە پەروەردەی ساوایی ئامانجی هەبێت و دەبێت دەرفەت بە
منداڵ بدات بۆ یاریکردن و جوواڵنەوە و تاقیکردنەوەی هونەری و کار و چاالیک لەسەر بنەمای
کولتووری.
لە الپەڕەی ئینتەرنێیت هێلسنیک پالین پەروەردەی ساوایی هەیە بە زماین ئینگلزیی.
hel.fi/static/liitteet-2019/KasKo/vare/Helsinki_Vasu_EN_Sivut.pdf
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لە پەروەردەی ساواییدا مندااڵن بە یار یکردن و جموجۆڵ کردنەوە فێر دەبن.
ئەو بوارانەی کە فێری دەبن بریتنی لە هەندێك ناوەڕۆك کە لەگەڵ چاالیک و یاریەکاین مندااڵن
یەك دەخرێن بەگوێرەی پالین گرووپەکە و ئەو شتانەی کە جێی بایەخی مندااڵنن .مندااڵن
شتەکان لە ژینگەی جیاجیادا فێر دەبن هەروەها لە کایت چوونە دەرەوە و گەشت و سەیران
کردنیش .ناوەڕۆکەکاین فێربوون بۆی هەیە لە یاریەکان ،چریۆکەکان ،گەشت و سەیرانەکان و
بارودۆخە جیاجیاکاین کارتێکردین پەرامبەریەوە سەر هەڵبدەن .ئەریک سەرشاین کارمەندان ئەوەیە
کە دڵنیایی لەوەدا بکەن کە کارە پەروەردەییەکە گەشەکردن و فێربووین منداڵ باشرت دەکات.

لە کارەکەدا بێجگە لە بوارەکاین فێربوون ،گەشەکردین شارەزایی بەرفراواین
منداڵەکەش لە جاو دەگریێت.

شارەزایی بەرفراوان

بەهرەی خوێندنەوەی فرەچەشنە
و شارەزایی تەکنۆلۆجیای زانیاری
و پەیوەندی

فێرکاریی پێش سەرەتایی:
شارەزایی تەکنۆلۆجیای زانیاری و
پەیوەندی

بایەخ بەخۆدان و
بەهرەکاین ژیاین ڕۆژانە

بریکردنەوە و فێربوون

بەشداریکردن و
کاریگەری کردن

شارەزایی کولتووری،
کارلێککردین بەرامبەری
دەربڕین
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بەهرەی زماین فرەالیەن
هەر منداڵێك بۆی هەیە هەست بەوە بکات کە خۆی و زمانەکەی و خێزانەکەی بەنرخن.
کاتێك کە منداڵ بەبایش فێری ئەو زمانە یان ئەو زمانانە دەبێت کە لە ماڵەوە بەکاری دەهێنن،
فێربووین زماین فینلەندیش بۆ ئەو ئاسانرت دەبێت .لە ماڵەو گرینگە کە لەگەڵ منداڵدا زۆر گفتوگۆ
بکرێت ،چریۆیک بۆ بگێڕدرێتەوە ،بە دەنگ شیت بۆ بخوێندرێتەوە و کۆگای وشەکاین منداڵەکە بە
زماین دایکیی خۆی فراوان بکرێتەوە.
لە باخچەی ساوایاندا فێرکاریی زماین فینلەندی وەکو زماین دووەم S2هاوکات لەگەڵ یاریکردن
و کار و کردەوەکاین تر و هەموو بارودۆخە جیاجیاکاین ڕۆژەکە دەدرێت ،وەکو لە کایت نانخواردن
کایت جلوبەرگ لەبەرکردن .بەهرەی زمانە فینلەندییەکەی منداڵەکە گەشە پێ دەدەین و یارمەتیی
دەدەن بۆ دەربڕیین خۆی .وەکو یارمەتیدەرێك بۆ فێربووین زمان ،بۆ نموونە وێنە یان وێنەکێشان
بەکاردەهێننی .یارمەیت منداڵ دەدەین لەوەی کە تێ بگات کە ئینجا دواتر چی دەکەن ،چی
دەوێت بایس بکات و داوای یارمەیت بکات.
فێرکاریی  S2یارمەتیدەرە بۆ گەشەکردین زمانەوانیی منداڵ .منداڵ دەتوانێت ڕاهێنان لەسەر
گوێگرتن و شت گێڕانەوە و دەربڕیین ڕاوبۆچوون و بریکردنەوەکاین بکات کەمە کەمە بە زماین
فینلەندیش.

پاڵپشتیی گەشەکردن و فێربوون
هەندێك جار منداڵ پێویستیی بە پاڵپشیت و یارمەتیی تایبەت دەبێت بۆ گەشەکردن و فێربوون.
لەو کاتەدا پێکەوە لەگەڵ مامۆستای تایبەیت پەروەردەی ساوایی و مامۆستای ئاسایی پەروەردەی
ساوایی و لەگەڵ ئێوە بری لەوە دەکەینەوە کە چۆن بتواننی بە باشرتین شێوە پاڵپشیت گەشکردن
و فێربووین منداڵەکە بکەین .پێکەوە بری لەوە دەکەینەوە کە چۆن یارمەتیی منداڵەکە بدەین بۆ
سەرکەوتن و دڵخۆش بوون بە فێربوون لە پەروەردەی ساوایی و فێرکاریی پێش سەرەتاییدا.
لە گفتوگۆکاندا ئەگەر پێویست بکات وەرگێڕی زمان لەگەڵمان دەبێت .لە کاتێیک درەنگرتدا
چاوپێکەوتنێیک تر ڕێك دەخەین کە تیایدا هەڵسەنگاندن دەکەین کە ئایا منداڵەکە بەگوێرەی
پێویست پاڵپشیت کراوە .هەندێك جار بۆی هەیە لە چاوپێکەوتندا شارەزایاین تر بەشداری بکەن
کە ڕەنگە یارمەتییەکانیان بۆ منداڵەکە پێویست بێت.
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پەرستاری تەندروستیی ڕاوێژگەی تەندروستیی مندااڵن و دوکتۆر  شارەزای باشرتکردین
تەندروسیت و نەشونماکردن و گەشەکردین منداڵن .لە پەروەردەی ساوایی و فێرکاریی پێش
سەرەتاییدا لەگەڵ پەرستاری تەندروستیی ڕاوێژگەی تەندروستیی مندااڵن هاوکاری دەکرێت.

فێرکاریی پێش سەرەتایی
فێرکاریی پێش سەرەتایی بە چوار وانە لە ڕۆژێکدا ڕێک دەخرێت لە کایت دەوامی قوتابخانەدا.
بێجگە لە فێرکاریی پێش سەرەتایی منداڵ بۆی هەیە لە هەمان شوێین فێرکاریی پێش سەرەتاییدا
بەشداری لە پەروەردەی ساواییش بکات.

فێرکاریی ساوایی بە ئەرك دادەنرێت.
هەموو مندااڵن ساڵێك بەر لە خوێندین بنچینەیی لە فێرکاریی پێش سەرەتاییدا بەشداری دەکەن.
فێرکاریی پێش سەرەتایی نەشونما و گەشەکردن و فێربووین منداڵ باشرت دەکات .گوێزرانەوەی
منداڵەکە لە فێرکاریی پێش سەرەتاییەوە بۆ قوتابخانە ئاسان دەکات.
لە فێرکاریی پێش سەرەتاییدا پالین فێرکاریی تایبەیت دەبێت .لە کارەکەدا پێویستیە تاکە تایبەتەکاین
منداڵەکە و شێوازی فێربوون و کارکردین لەبەرچاو دەگریێت .یاریکردن و جموجۆڵ کردن و لە
شت کۆڵینەوە پێکەوە لەگەڵ مندااڵین تر و گەورەتەمەنەکان ،شێوە کارکردین فێربوون و فێرکردین
بەرەو ئامانجی فێرکاریی پێش سەرەتاینی.

چاودێریی قوتایب
لە فێرکاریی پێش سەرەتاییدا خزمەتەکاین چاودێریی قوتایب منداڵەکە دەگرێتەوە .بەهۆی
یارمەتیی چاودێریی قوتابیەوە لە خۆشگوزەراین و فێربووین منداڵەکە دڵنیا دەبنی .چاودێریی
قوتایب خزمەتەکاین پسپۆڕی دەرووین و ڕێکخەری کۆمەاڵیەتیی قوتابخانە لەخۆ دەگرێت ،ئەگەر
شتێیک منداڵەکە بووە مایەی نیگەرانیتان دەتوانن ئازایانە پەیوەندی بەوانەوە بکەن .زانیاریەکاین
پەیوەندیکردن لە گرووپەکاین فێرکاریی پێش سەرەتایی هەیە ،یان دەتوانیت لە کارمەندەکاین
فێرکاریی پێش سەرەتایی پرسیار بکەیت .گفتوگۆکردن هەموو کاتێك بە متمانەوەیە.
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فێرکاریی ئامادەکاری
لە فێرکاریی پێش سەرەتاییدا لەگەڵ
گەشەکردین بەهرەی زمان
ئەگەر منداڵەکە هێشتا بەهرەی زماین فینلەندیی نەبێت ،دەرفەیت ئەوە هەیە کە داوای فێرکاریی
بەهێزکەری بۆ بکرێت لە فێرکاریی پێش سەرەتاییدا .بەڕێوەبەری باخچەی ساوایان یان کارمەندی
سۆشیایل خێزان دەتوانن بۆ پڕکردنەوەی فۆڕمی داواکە یارمەیت بدەن .فێرکاریی ئامادەکاری
هەر لەو شوێنە کە فێرکاریی پێش سەرەتایی لێ دەکرێت بۆ منداڵەکە ڕێك دەخرێت .فێرکارییەکە
قورسایی دەخاتە سەر فێرکردین فینلەندی وەکو زماین دووەم .)(S2
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سەفری لە فێرکاریی پێش سەرەتاییدا
گروویپ فێرکاریی پێش سەرەتاییەکەی سەفری هەفتانە دەچن بۆ دارستان و لە ڕۆژی داهاتوودا
نۆرەی ئەوەیە کە یەکەمنی گەڕاین ناو دارستان بکەن .سەفری هێشتا زماین فینلەندی نازانێت،
بەاڵم بەیارمەتیی وێنەکان لەوە تێدەگات کە چی دەکەن.
لە ڕۆژی پێش گەڕانەکە لە کۆبوونەوەی هاوبەیش گروویپ منداڵەکاندا پێکەوە لەگەڵ منداڵەکاندا
لەسەر تابلۆ وێنەییەکەدا تەماشای ئەو گەڕانەکە دەکەین کە بۆی دەچنی .لە وێنەکەدا شوێین
گەڕانەکە و جلوبەرگ لەبەرکردین سەالمەیت و ڕۆیشنت بە دوو ڕیز و ئەو شتانەی کە لە دارستانەکدا
دەکرێن دەبیرنێن .کاتێك کە دایکەکە دێت بۆ بردنەوەی سەفری هەمان تابلۆی وێنەیی بەویش
دەدەین .لە ماڵەوە دەتوانن سەبارەت بە گەڕانەکە پێشوەخت بە زماین خۆتان قسە بکەن   .
ئێستا سەفری بە متمانەوە لەگەڵمان دەچێت بۆ گەڕانەکە ،چونکە تێگەیشتووە بۆ کوێ دەچنی.
لە دارستانەکەدا پێکەوە ئاشنای رسوشت دەبنی و لەگەڵ برادەرەکان یاری دەکەین .سەفری بە
پەرۆشەوە بەدوای دار و بەرد دەگەڕێت بۆ ئەوەی لەگەڵ برادەرەکاین کۆلیتێك دروست بکەن.
منداڵەکان و گەورەتەمەنەکان وێنەی فۆتۆگرافیی ڕووداوەکاین گەڕانەکە دەگرن   .
لە دوای گەڕانەکە لە فێرکاریی پێش سەرەتاییدا لەگەڵ سەفری تەماشای ئەو وێنانە دەکەین کە
لە شوێین گەڕانەکەدا گریابوون و ناوی شتەکان و یاریەکان و مەگەزەکان دەڵێنی کە بینیمان.
هەروەها بەهۆی وێنەکانەوە بایس ڕووداوەکاین گەڕانەکە بۆ سەرپەرشتەکانیش دەکەین.
لە پاشنیوەڕۆدا سەفری لەگەڵ برادەرەکاین ئەو شتانەی کە لەگەڵ برادەرەکاین بینیبووی لە
وێنەکاندا دەیانبڕێت و بە چەسپ لە دەفتەرەکەی خۆیدا گرییان دەکات .هەندێك لەو
گیانلەبەرانەی کە چاوی پێکەوتبوو خۆی وێنەیان دەکێشێت .سەفری دەفتەرەکە دەباتەوە بۆ
ماڵەوە بۆ ئەوەی لە ماڵەوەش لەگەڵ خێزانەکەیدا بە زماین خۆییش گەڕانەکەی لەبری بمێنێت.
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ئاشنابوون بە قوتابخانە
لەکایت ساڵی فێرکاریی پێش سەرەتاییدا ئاشنای قوتابخانە دەبنی .لە کایت ساڵی فێرکاریی پێش
سەرەتاییدا بۆ مندااڵن چاالکیی هاوبەش ڕێك دەخرێت لەگەڵ قوتابیاین قوتابخانەیەیک نزیك.
هەروەها بۆ سەرپەرشتەکانیش بۆنە ڕێك دەخرێت بۆ ئاشنابوون بە قوتابخانە و کارەکاین.
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باشە لەبریت بێت!
منداڵەکەت پێویستیی بە چیە لە باخچەی ساوایان؟
لە الیەن باخچەی ساوایانەوە زانیاریی وردترتان پێ دەدرێت لە بارەی ئەوەی کە منداڵەکە
پێویسیت بە چیە کە لەگەڵیدا هەبێت .ئەمانە چەند نموونەیەکە:

حەفازە (پۆشاک)ی خۆی ،مەمە ،بووکەڵەی خەوتن ،پێاڵوی ناوماڵ ،پانتۆڵی ماڵەوە و جلوبەریگ
زیادە بۆ گۆڕین .جلوبەریگ گۆڕین دەکرێت یەك پارچە جل بێت ،دەرپێ ،کراس ،گۆرەوی و
دەستکێش.

جلوبەریگ دەرەوەی گونجاو لەگەڵ هەوای دەرەوە و پلەی گەرمی.
جلوبەریگ باراین :پانتۆڵی قوڕ ،چاکەیت باراین ،دەستکێیش قوڕ و چەکمەی الستیك.
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مندااڵن جلوبەرگ و پێاڵوی زۆر لەیەکچوویان
هەیە .ئەگەر چەکمەکان ناویان لەسەربێت ئیرت ناگۆڕدرێن و بزر نابن.
منداڵی نەخۆش نابێت بێت بۆ باخچەی ساوایان .ئەگەر منداڵەکە نەخۆش بێت ،یان بەهۆی
شتێیک ترەوە نەیەت بۆ باخچەی ساوایان ،دەبێت یەکسەر هەر ئەو بەیانیە باخچەی ساوایان
ئاگادار بکرێتەوە .ئەگەر منداڵەکە لە کایت دەوامی ڕۆژدا نەخۆشکەوت ،سەرپەرشتەکەی ئاگادار
دەکەینەوە و دەبێت بە زووترین کات منداڵەکە بربێتەوە بۆ ماڵەوە.
لە نەهاتنەکان دەبێت باخچەی ساوایان ئا گادار بکرێتەوە .گرینگە کە ژمارە تەلەفۆنەکە
بزانیت و ناوی باخچەی ساوایانەکە و ناوی گروویپ منداڵەکەت لەبری بێت.

منداڵ دەهێرنێت بۆ باخچەی ساوایان و دەبرێتەوە
سەرپەرشتان بەپێی کایت چاودێریکردن کە ڕێککەوتین لەسەر کراوە منداڵەکەیان دەهێنن بۆ
باخچەی ساوایان و دەیبەنەوە .سەرپەرشت منداڵەکەی دەگەیەنێتە الی گرووپەکەی خۆی
و لەوە دڵنیا دەبێت کە کارمەندەکە پێشوازیی لە منداڵەکە کردووە .ئەوسای کە منداڵەکە لە
باخچەی ساوایانەوە دەبرێتەوە بۆ ماڵەوە ،ساڵو لە کارمەندەکان بکەن .دەبێت ئەوان بزانن کە
منداڵەکە براوەتەوە بۆ ماڵەوە .منداڵ بۆی نیە لە حەوشەی باخچەی ساوایان بەتەنیا بچێتە
دەرەوە.
ئەو کەسانەی کە یەدەکن بۆیان هەیە منداڵەکە ببەنەوە ئەگەر سەرپەرشتەکان ئەو ڕێکەوتنەیان
لەگەڵ کارمەندەکان کردبێت .منداڵەکە تەنها ڕادەسیت سەرپەرشت یان کەیس یەدەك دەکرێت
کە پێشوەخت ڕێکەوتین لەسەر کراوە.
21

زانیاری ز یاتر و لینکەکان
ڕاوێژکاری خزمەتگوزاری پەروەردەیی ساوایی و خوێندین پێش قوتابخانە:
لە کایت پێویست دا سەبارەت بە بابەتەکاین فۆرمی داواکاری ڕێنوێین و ڕینمایی دەدات
یئ-مەیلvarepalveluohjaus@hel.fi :
تەلەفۆن٠٩ ٣١٠ ٨٠٤٨٨ :
ڕاوێژکاری بەیش پەروەردە و فێرکردن:
وەاڵمی پرسیارەکاین سەبارەت بە پەروەردەیی ساوایی ،باخچەی ساوایان ،چاودێڕی ڕۆژانەی
خێزاین ،و چاودێڕی ڕۆژانە لە پارک ،خویندنگەی سەرەتایی ،دوا ناوەندی و خوێندنگە پیشەییەکان
دەداتەوە.
تەلەفۆن٠٩٣١٠٤٤٩٨٦ :
بڕوانە الپەڕەکاین :www
hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/paivahoito/paivahoidon-vaihtoehdot
بڕوانە نامیلکە :کردەوە ،یاری و برادەراین لە باخچەی ساوایانەوە.
hel.fi/static/liitteet/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/
Varhaiskasvatus/Helsinki/Helsinki/index.html
دەلیلی ئاشنابوون بە قوتابخانە بە فینلەندی
hel.fi/static/liitteet-2019/KasKo/koulu-tutuksi.pdf
دەلیلی ئاشنابوون بە قوتابخانە بە سویدی
hel.fi/static/liitteet-2019/KasKo/bekanta-dig-med-skolan.pdf
دەلیلی ئاشنابوون بە قوتابخانە بە ئینگلزیی
hel.fi/static/liitteet-2019/KasKo/introduction-to-school.pdf
دەلیلی ئاشنابوون بە قوتابخانە بە ڕوویس
hel.fi/static/liitteet-2019/KasKo/koulu-tutuksi-venaja.pdf
دەلیلی ئاشنابوون بە قوتابخانە بە سۆماڵی
hel.fi/static/liitteet-2019/KasKo/Koulu-tutuksi-somali.pdf
دەلیلی ئاشنابوون بە قوتابخانە بە عەرەیب
hel.fi/static/liitteet-2019/KasKo/koulu-tutuksi-arabia.pdf
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